Helaas hebben we ook dit jaar moeten besluiten Bouwdorp
niet op de normale manier te doen. Omdat het nog te onzeker
is hoe de komende maanden de regels rondom Covid-19
gaan verlopen. Dus geen Bouwdorp bij de manege, geen
honderden boterhammen smeren (en opeten,) geen markt etc.

Maar wel...

Een Bouwdorp
Bouwt

Thuis

XXL!
Gewoon thuis je eigen hutje bouwen. Alleen of met een groepje. Alles
kan en mag dit jaar (wel even met je ouders overleggen). Een hutje van
stof, van hout, van karton, van steen etc. In allerlei vormen en maten.
Laat je fantasie de vrije loop.

Hout uitdelen
Voor degene die een hutje van hout willen maken is er de mogelijkheid om pallets en hout
op te komen halen. Op zaterdag

28 augustus delen we dit uit. Details hierover krijg je

zodra je je ingeschreven hebt. We delen dit jaar niet alleen pallets uit maar ook los hout.
Ook krijg je (plakaat)verf mee om je huisje mooi op te fleuren. Belangrijk is wel om er
rekening mee te houden dat je zelf het hout weer af moet voeren.

Inschrijven
Zoals ieder jaar willen we ook dit jaar dat je je inschrijft via onze

website www.bouwdorpdendungen.nl. Omdat we willen weten waar
je bouwlocatie is, vragen we je bij de inschrijving ook aan te geven

waar je je huisje gaat bouwen. Mocht dat op moment van inschrijven
nog niet bekend zijn, vermeld dit even. Omdat we er toch een mooie

week van willen maken met leuke verrassingen en extra activiteiten dit
jaar vragen we voor deelname een bedrag van €5 per kind.

Het programma
We zijn nog druk bezig met het definitief invullen van het programma.

We kunnen alvast een tipje van de sluier oplichten van het programma dit jaar:

Maandag 30 augustus

Dinsdag 31 augustus

beginnen we al met timmeren. We komen

hebben we een leuke activiteit bij

Woensdag 1 september

Woensdag avond 1 september

komen we jullie weer op locatie bezoeken.

Hebben we een online avondprogramma

bij je op bezoek op jullie bouwlocatie

En hebben we een lekkere verrassing bij

de manege (een lekker frietje met snack)

Manege Jacoba

voor jong en oud

Donderdag 2 september
Theater Hillaria bij Manege Jacoba

Details over het programma zullen we op tijd aan alle bouwgroepen laten weten.
Het bestuur van Bouwdorp hoopt op deze manier toch een hele mooie Bouwdorp week
te kunnen organiseren. We hopen dan ook van harte op heel veel inschrijvingen.
Inschrijven kan vanaf vandaag tot en met 20 augustus.

